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A csepeli szikra Iámra lobbantotta az ecész orsárot 

Az ujszegedi hendergyár tisztviselői, a Poló 
cipőgyár munkásai is versenyt kezdtek 

munkásság egyre a szikrát az ország dolgozóinak 
munkaversenyéhez lelkesedése nagy lángra lobban-

Az ipari 
bontakozó 
már a szellemi dolgozók is (csat-
lakoznak. A Magyar Kender-, 
Len- és Jutaipar "tiszlviselőgár-
dája az országban elsőnek mun-
kaverseny felhívást bocsátott ki. 
A Szegedi Kender, az Angol-Ma-
gyar Julafonó és a Kunsági 
SZÓTŐ tisztviselőit, valamint a 
Magyar Kender-, Len- és Juta-

tó llá és ez* a láng, a inunkaver-
seny lángja ma elönti az egész 
országol. Őszinte örömmel üdvö-
zöljük az ujszegedi tisztviselők 
akcióját és kívánjuk, hogy ők 
legyenek elsők a versenyben — 
mohdotla. 

A versenyt ezután a Szegedi 
Kenderfonó" tisztviselői nevében 

ipar központjának alkalmazottait Pesti Vince, az Angol-Magyar 
hívták ki. A verseny a munka-
fegyelem emelésére, uj munka-
erkölcs kialakítására, szakmai 
tudlás továbbfejlesztésére, ra-
ciomatizálasára irányul és ápri-
lis 15-lőt augusztus 14g tartana. 

A versenyt elsősorban üze-
men belül rendezik. A vonat-
kozó felhívást az üzem szel-
lemi dolgozói szerdán délután 
tartott ülésükön fogadták el. Az 
ülést Juhász Endre nyitotta 
meg, majd Kónya Sándbrj, a Ver-
seny szervezője ismertette a 
fel lételeket és részieleket. Kiss 
József, az üzem megbízott veze-
tője örömmel üdvözölte ezt a 
kezdeményezést. Kárász László 
a magánalkalmazottak szakszer-
vezeti csoporlja nevében. Ma-
gyar Mátyás textilipari titkár a 
fizikai munkások nevében üdvö-
zölte a versenybeindulókat. 
Kövi Béla a Magyar Kommu-
nista Párt nagyszegedi végre-
hajtó bizottsága nevében 'be-
szélt. Alig két hete, hogy egy 
szikra Csepelen kipattant. Ezt 

Jutafonó nevében pedig Erdélyi 
Ferenc fogadia el. 

A Pok> Cipőgyár munkásai 
megértve a csepeli dolgozók és 
a Szakszervezeti Tanács fellilvá-

vették a kihívást, nemcsak a di-
iak megnyerésének reményében, 
hanem inert tudják, hogy a 
inunkavcrseny a hároméves terv 
sikerét mozdítja elő; s a demo-
krácia és a dolgozók, osztályá-
nak megerősödésére szolgái. 

A kél gyár munkásai a követ-
kező pontokban egyeztek meg: 
Megfogadják, hogy augusztus 
1-ére, a 'háromévés terv meg-
indulásának évfordulójára lé-
nyegesen. megjavítják a minő-
séget, a munkamorált és lé-
nyeges anyag- és energiameg-
takaritást érnek el. 

A versenyt kiterjesztik saját 
üzemeq belül egyéni versenyre 

sát, m ünk a versenyre indultak, i is. E verseny 'keretében a fenti 
Az Első Szegedi Cipőgyárát hív- pontokon kivül mennyiségi ver-
ták ki versenyre, akik örömmel | senyt is indítanak. 

Társadalmi munkairodát 
állítottak fel Szegeden 

Jelentettük, hogy a szegedi társadalmi nuir.ka'rodát. amely 
Szakmaköri Bizottság akciót in- a társadalmi akcióból befolyt 
d'ilott a munkanélküliek meg- pénz hasznos munkába fekf'e-
segjlóse érdekében és ebben az léséről és állatában az akció 
ügyben még húsvét előtt érte- j sikeres lebonvoFlásáró! gondos-
kezletet hívott össze. A gyárak, fcodik. Egyébként a további fel-
üzemek vezetői, üzemi bízott- j ajánlásokat is a Csongrádi Ta-
ságai és a szakszervezetek meg- I 
bizoltai szerdán ismét össze-
gyültök a városházán, hogy 
konkrét választ adjanak az elő-
terjesztésekre. Örömmel tapasz-

a*ijM©>novnní> i ! & tósiparos "J3P a legnagyobb lelkesedéssel ajan- i,„„„, -.1. ?_ 
tolták fel jövedelmüknek egy! 

karékpénztár társadalmi munka-
iroda folyószámlájára lehet be-
fizetni. 

A Szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamara körlevelet intéz 

bizonyos százalékát a munka-
nélküliek érdekében, de annál 
kisebb számban jelenlek meg 

Ü femek figyelmébe! 
A Szakszervezeti Tanács 

április 2-án. pénteken délulán 
5 óra 10 perekor a rádióban 
Budapest I. hullámhosszán 
feöriii az országos inunkaver-
Bpny feltételeit scaz ezzel kap-
csolatod" tudnivalókat és le-
endőket. A Szakszervezctí /Ta-

Nagymiháiy kezén tönkrement ax üzem 

Fenyvesi és Varga elvtársak 
találmányaikkal segítik a termelést 
a most államosított Kunsági szövőgyárban 

jaihoz, hogv bevételük bizonyos 
százalékát ók is ajánlják fel erre' 
a óéira. 

J | ^ Az értekezlet egyébként el-
a munkaadók. Az elnöklő Gvólai határozta, hogy a befolyt pénz-
István elvlárs, a Szakmaközi összegekből olyan közhasznú 
Bizottság titkára köszönetét fe- munkákat végeztetnek, amclvck-
jezte ki a megajánlásokért és j ."•''» kell anyagól fcibasz-
bejelentette, hogy a város mér- ualml, liogy fgy a icljes össze-
növi h valaiában felálFlotláik a gel a munkabérekre, ezáltal pe-

1 óig a munkanéllkUFek megseű*-
lésére fordíthassák. A tervek 
szerint ilyen munkák kereté-
ben végeztem®: a partfürdő bi-
zonyos újjáépítési szakaszát, a 
romházak, köztük a leégett Far-
kas-malom iebonlását, továbbá 
az ujsomogyilelepí kultúrház 
építését, az iparostanonciskola 
rendbehozását, a somogyitelepi 
kerékpárul salakozását a körtöl-
tés mentén, szemétlerakó helyek 
feltől lését. 

A Kunsági Szövőgyár gép-
házába nem talál utat aunár-
ciusii napfény, itt, a gyár szive, 
a két lokomobil ,ontja a mele-
get. Fenyvesi Antal munkás-
feltaláló olajfoltos ruhájában 
szinte eltörpül a hatalmas 
gépek mellett, amint derűs, 
nyilt tekintettel magyarázna 
találmánya lényegét. 

— A két kazánnak én vol-
tam a kezelője — mondja 
Fenyvesi elvtárs & közben sze-
retettel simogatja a sziszegő 
masinákat — ismertem min-
den csinját-binját. Bántott, 
hogy rosszul megy az üzemis nócs felhívja az üzemi bizott-

ságokat s az üzemi verseny- nagy az olajfogyasztás. A vál-
hizo'Isáíokal: ahol lehet, szer- lalatnak akartam spórolni, 
vezzék meg a csoportos in cg- hogy több jusson a munká-
hallgalást. Ahol ez nem lo-^söknak. A gyárüzem gőzszük-
helségios. olt hívják fel a "dol- séiglelét két lokomobil szol-
gjozók figyelmét a közlemény gáltatta. Az egyik gőzsugár-
nieghallgalására. szivattyúval van ellátva, a 

Rákosi elvtárs intézkedett. . . 

fl beszolgá tatás u ! án fennmaradt kész-
lettel a gazda szabadon rendelkezik 

A közellátási hivatal rendeletet adolt ki az uj beszolgál-
tatást rendszerről. A rendelet 8. szakaszát meghamisították 
és ugy állították be, mintha ca gazda egész terményét köte-
les Lenne átadni. Az igazság ezzel szemben az, hogy a be-
szolgáltatás teljesítése után fennmaradó kenyérgabona, nap-
raforgómag készleteivel és egyéb terményeivelv a gazda 
szabadon rendelkezik. Rákosi Mátyás elvtárs a téves sza-
kaszt hatálytalanította és W- uj rendeletben ezt világosan 
körvonalazlalta. 

I B E L V A R O 
Csütörtöktől v as á rnap i g 

A R A N Y K A K A S 

S I M O Z I 
METRÓ I l lmu|don$ága! 

*4fa 

a magyar 
Paslernak 
remekbe ké-
szült nagv ze-
nés vígjátéka. 

A(Csókos 
tengerészek* 
testvérfilm-
je. Sok mu-
zsika, tánc, 
humor, jazz, \ / Humor, ja 

^^üfc é. • ? szerelem. 
. T V R Í | F Ő S Z , 

,<J> IUIIB Dllvsc 

konyság csodája, világvárosí prodnkciók 

Iui;e Hllyson és 

Jimmi Durrante 

IIIRADÓ. 

Ezt meg-
előzi: 

A N N A B E L L A 
a kígyótestű 
nő, a hajlé-
a színpadon. 

másik pedig a viz betáplálását j és tanulok. Beiratkoztam a 
végezte a szivattyúval. A du-1 szegedi ipariskola esti tanfo-
gattyus szivattyú müködteté- ] lyamára. Már másodéves va-
sé a gőzgép üzemben tartása- gyok. — mondja boldogan. — 
val történt, ami jelentős olaj 
és gőzfogyaszlással járt. 

— Két nőnapig tartott, miig 
rájöttem a dolog nyitjára. 
Olyan szerkezetet készítettem, 
amelynek segítségével a du-

Technikus leszek s utána jön 
a többi. Tanulni akarok, liogy 
méig többet és jobbat termel-
hessek a munkásság s ezzel 
az állam érdekében. 

A Kunsági Szövőgyár rnun-

MUNKA VERSENNYEL 

OTTHONUNKAT ÉS HA-

ZÁNKAT ÉPITJCK! 

galtyus szivattyúval ellátolt kasai a lehető lcgclhanyagol-
lokomohil viztáplálását a gőz- tabb körülmények közt dol-
siígiár szivattyújával végezte-
tem. 

Ezáltal napi 25—30 forint 
üzemi költséget lakarit1 meg 
a gyár. 

— Hogy honnan jöttem rá? 
A gyár már-már leállt, állan-
dó' aggódásban éltünk, el-
vesztjük a kenyerünket. 

gozlak és küzdöttek Iélininl 
mumukérl s mégis ilyen mos-1 

tolla bánásmód melleit Is két 
munkásfeltalálót tudtak kiter-
melni. Micsoda eredmények 
várhatók a munkásigazgató 
üzemvezetésétől, aki minden 
bizonnyal nemcsak a vállalat 
szempontjából, de egyéni tel-
jesítményük alapján is méltá-

Elvtársak! 
Mire e sorokat 
olvassák, én már 
nem vagyok 

s o r s j e g y n s l k ü l , mert 
vettem P E T Ű - n é l . 

Anyagmcgtakaritással akar- j nyolni fogja a munkásfellalá-
tam segíteni, hogy több jus- lék hasznos munkáját 
son nekünk és az utánunk 
következőknek. 

A lakalosmühely sarkában, 
zöld overallban* logarléccel a 
zsebében fur-farag a 22 esz-
tendős Varga István. Geszte-
nyebarna haja alól értelmes 
szempár mélyed a kérdezőre. 
Varga István is méltó helyet 
kap a munkásfeltalálók egyre 
növekvő táborában. 

— Nagyon sokah kellett kín-
lódnom a csutakolással, a re-
szelővel, mikor a.kercszlorsó-
zógép szálvezetőjét kimun-
káltam. Gondoltam, többet 
ésszel, mint erővel és rájöt-
tem a könnyítésre. A meg-
munkálás a mullban kézierő-
vel, reszelővel történt. Ez a 
munka egy-egy munkadarab-
nál két órát igénveit. En egy 
tárcsaalaku marókést cS1 befo-
gószerkezetet készítettem, ami 
lehetővé tette, hogv a meg-
munkálást közönséges hossz-
eszterflán, gépi erővel lehes-
sen végezni. 

Tgv a megmunkálás két óra 
helyett 10 percig lart. 

A 22 éves éves feltaláló ta-
lálmánya 

MUNKAVERSENNYEL 

ÉPÍTSD A NÉPI DEMO-

KRÁCIÁT! 

Két kiváló M Á V munkás 2Í óra alatt 
megjavított egy sérült mozdonyt 
Ma, a lázas ujjáépilés, ter-

melés idején szüksége van az 
országnak minden vagonra 
és minden egyes mozdonyra. 
Ezt tudják a szegedi fűtőház 
munkásai is, éppen ezért mi-
kor az egyik mozdony előfe-
jén olyan repedés keletkezett, 
ami az azonnali leállítást von-
ta maga után, munkához lát 
lak. A munka, a sérülés ler-

Hajós József művezető ésVe-
szelovszky Antal elvtársak 
azonban, hiányos szerszám-
felszereléssel, 2t órai megfe-
szilelt munkával, hcggesztésii 
eljárással helyrehozták a moz-
dony sérülését. 

Hajós és Veszelovszky elv-
társak minden dicséretet meg-
érdemelnek, mert-érezve na ^ , 
felelősségüket, olyan munkát 

meszeiénél fogva főmühelyi végezlek, ami a főműhely er 
munkát igényelt, ez pedig leg- re a célra beállított szakmun-
alább 2—3 hónapii teljesít- kásainak is dicséretére vált 
ménykiesést idézett volna elő. volna. 

Friss C H A M P I O N - G O M B A T 
fogyasszon hus helyett. - LeqolCSÓbh M E > N L-nél Kárász-utca 

Panaszládát állítanak fel 
a városházán 

A városi hivatalok munkaver-
senye és a munka zavartalan-
sága érdtekében a jövőben szi-

, goruan betartják a hivatalos 
nagy gépgyárban, ahol ilyen időt. Az alkalmazottak reggel 
gépalkatrész folyainalos I 8-tói délután 4-ig dolgoznak már 
gyárfása történik,* nagv keddtől kezdve, de az egyes 
horderejű, ügyosztályok csak délelőtt 11 

egyrészt a munkaidő,; más-
részt a költségmegtakarítás 
szempontjából. 

— Ma még lakatossegéd va-
gyok — beszél öntudatosan 
terveiről Varga István — pén-
zem nem volt a továbbtanu-
lásra. Most a demokrácia ad- r 

ta lehetőséget ragadom meg ládát minden reggel felbontják 

1 óráig tartanak fogadási időt. 
Kedden, a polgármester pedig 
kedden és csütörtökön nem fo-
gad1. Ez alól kivétet nincs. Azok 
számára, akik ezt az időt nem 
tudják- betartani, a portásfülké-
nél panasziládiát állítanak fel, 
amelybe mindenki bedobhatja 
kérvényeit, előterjesztéseit. A 

és a rendtes napi póstához ha-
sonlóan lelkiismeretesen feldol-
gozzák. 

HIPDO MOZI 
Április 1—7i'g. 

U J V Ü S O R : 
Magyar Hiradó 

Virágok és illatszerek 
Világhiradó 8-as 
Hold (kullurfilm) 
Francia Híradó 9-es* 
Fgy cigaretta élete és halála 
Színes rajzfilm. 

Folytatólagos előadások! 
Mindennap de. fél 10-101 
fél 2-ig. Belépődíj egys. 1 Ft. 
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